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PER GEMMA CASALÉ

Quan eren petites els seus pares
els llegien el llibre de poemes Els
fruits saborosos, de Josep Carner.
Aquella introducció a la lectura
gastronòmica es convertiria, més
endavant, en el preludi a una inici-
ativa empresarial que duu el mateix
nom i que ha anat creixent durant
els darrers sis anys de forma pau-

sada. L’aventura que la Mireia Jor-
dana i l’Elisabet Carbonell van ini-
ciar té l’arrel en l’atzar: «la nostra
canalla és de la mateixa edat. Ens
agrada menjar bé i vam provar de
fer alguna cosa conjunta», relata-
va la Mireia.

A partir d’aquí, l’oportunitat
d’aprofitar les fruites que es cul-
tiven a casa l’Elisabet Carbonell
va ser la millor excusa per a comen-

çar a fer bullir l’olla, com ho havi-
en vist sempre a casa i sense cap
secret: sucre, fruita i a remenar.

La primera melmelada que van
confegir va ser la de préssec i de
mica en mica van anar ampliant la
varietat fins a arribar a l’actuali-
tat, en què tenen una gamma de
confitures molt variada i nombro-
sa: és a dir, un total de trenta-du-
es varietats diferents i que van des
del tomàquet i l’albergínia, pas-
sant pels pebrots, la pastanaga o
fins i tot l’all, fins a les tradicio-
nals de fruites.

«Tot plegat permet jugar amb els
sabors i elaborar tota mena d’àpats
desdeprimersplatsfinsalspostres»,

deia la Mireia Jordana, mentre re-
passava receptes.

Altres varietats
Més enllà de les melmelades aques-
ta parella de dones també té molts
altres productes que fan venir sa-
livera, com per exemple la salsa
per acompanyar el calçot, durant
la temporada calçotaire. També
elaboren sal d’herbes, així com
codonyat.

Al mateix temps, ja estan tre-
ballant amb la possibilitat de po-
der fer més gran la gamma de mel-
melades amb una específica d’una
fruita que es cultiva a la Costa
Daurada.

Mentrestant, però, el gran rep-
te és ampliar la xarxa de distribu-
ció. Ara per ara, els seus productes
es poden trobar a les agrobotigues
del Camp de Tarragona, al Mercat
de Tarragona i també a la Coopera-
tiva de Cambrils, però admeten
que han d’anar fent més gran la xar-
xa de distribuïdors, per a poder
créixer com a empresa.

De fet, si bé Els Fruits Saboro-
sos s’ha anat fent gran durant els
darrers anys, ara la Mireia Jorda-
na i l’Elisabet Martorell tenen un
nou repte: «dedicar-nos única-
ment a fer melmelades».
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◗ A l’esquerra, Mireia Jordana acompanyada per la seva sòcia, Elisabet Carbonell, amb l’ampli ventall de confitures que elaboren. FOTO: PERE TODA
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Melmelades amb el sabor d’abans
per a la cuina més avantguardista
Una parella de dones de Vila-rodona elaboren
una trentena de varietats de melmelades,
seguint la recepta tradicional

L’A P U N T

Melmelada de
Tarragona
Amb l’ajut d’alguns amics que te-
nien tarongers bords als seus horts
aquesta parella d’empresàries van
començar a fer la melmelada de ta-
ronges amargues. Un dia, però, el
camp de treball se’ls va ampliar
amb la proposta que els va fer una
veïna que treballa a Tarragona, on
sovintegen els tarongers bords en
molts espais públics.

A partir d’aquí van iniciar uns
contactes que, mesos més tard, es
concretarien amb la melmelada
de taronges amargues de Tarrago-
na, que esdevé un excel·lent pro-
ducte per acompanyar amb format-
ges, iogurts o qualsevol altre pro-
ducte, sempre que es deixi volar la
imaginació.

Ara aquesta melmelada s’elabo-
ra amb les taronges collides dels ar-
bres tarragonins de la Via Augus-
ta. Després de la recollida i prèvi-
ament a l’elaboració de la
melmelada, les taronges són trac-
tades perquè eliminin l’acidesa
durant deu dies. Després ja es duu
a terme tot el procés habitual en
qualsevol altre producte que és
confitat.

De Tarragona, a més a més de
donar suport a la Candidatura
de Tarragona 2016, la Mireia i l’Eli-
sabet també elaboren el taronjat:
una espècie de codonyat elaborat
amb la taronja amarga de la Via Au-
gusta i que es presenta amb una
pastilla, més compacte, però amb
el mateix sabor que la melmelada
de taronja amarga.

E ra cap a mig matí quan em vaig decidir a pu-
jar fins al santuari del Lledó a fer algunes fo-
tografies. Vaig pensar que els catòlics n’es-

taven preparant una de grossa, i que em convenia
deixar-ne constància fotogràfica. Potser els futurs
vallencs ho agrairien. Quan hi vaig arribar, ja hi ha-
via alguns fotògrafs fent la seva feina.
A les portes de l’església s’hi estava preparant la
comitiva que havia de donar pas a la processó ma-
riana cap a la parròquia de Sant Joan, on es procla-
maria l’inici de l’any jubilar en el centenari de la
coronació de la Mare de Déu de la Candela. Un
mossèn feia proves amb el micro, i els fidels s’ana-
ven congregant.

El 1917 es va celebrar a Valls una assemblea de
congregacions marianes de Catalunya i Balears, de
la qual tenim una precisa imatge mental. Una riua-
da de gent baixant dels trens, la plaça de l’Estació
com un formiguer i una processó solemne acompa-
nyant la Mare de Déu de la Candela carrer de la Cort
amunt, amb una immensa gernació contemplant a
peu de carrer, amb la gorra a la mà, el pas dels congre-
gants i la llarga filera que formava el clergat just pel
davant de la imatge. Als balcons no hi cabia ni una
agulla.

La riuada de persones que el diumenge es van des-
plaçar des del Lledó fins a Sant Joan ho va fer sense
solemnitat. El carrer de la Cort baixava a l’ample,
cert, però eren molts pocs els que s’esperaven per
contemplar-ho. S’assemblava més a una manifesta-
ció laica que a una cerimònia religiosa. Només el cap
i la cua ens recordava que ho era. I els cants, i les ban-
deroles. No va ser el que m’havia imaginat.
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Banyeres se queda sin las
viviendas dotacionales
El equipo de gobierno de Banye-
res del Penedès ha reconocido
que en la actual situación el Ins-
titut Català del Sòl (Incasòl) ve
inviable la construcción de 32 vi-
viendas dotacionales pensadas
para personas de la tercera edad
y que estaban previstas para la
localidad junto a un centro de
día.

Desde la oposición del PSC se
considera que la localidad se ha
quedado sin la inversión por la
«incompetencia, pasividad, in-

cordio e incapacidad de los ac-
tuales gestores de CiU e IC-Els
Verds». El concejal socialista Ave-
lino Menéndez apuntó que las vi-
viendas dotacionales era una ne-
cesidad para muchos vecinos de
avanzada edad.

El PSC dice que en el anterior
mandato dejó todo planificado
y con dinero para las obras, pero
que las trabas que ha puesto el
actual gobierno respecto a los te-
rrenos ha llevado a la Generalitat
a desestimar el proyecto.


